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Inledning 

Min utgångspunkt när jag bestämde mig för att ägna mig åt sologitarr var att 

jag ville göra det på ett traditionellt sätt och från grunden.  

Precis som jag skrev i mitt PM inför det här arbetet har jag alltid fascinerats av 

sologitarr i ordets bredaste bemärkelse. Allt ifrån klassiska gitarrstycken till 

moderna uttryck har fångat min uppmärksamhet. Att som ensam gitarrist 

uttrycka något komplett, något helt som kommer enbart ifrån en själv har 

känts lockande. Lockelsen i detta är både ärlig och djupt egoistisk. Varför vill 

jag ensam ta äran för musiken? Helt oberoende av medmusikanter som tar 

plats och tillför något. Är det en ren hyllning till och prövning av gitarrens 

begränsningar och möjligheter eller är det något mer självupptaget än så? 

Oavsett intentionerna har öppningarna i att spela ensam visat sig vara 

desamma som begränsningarna. Att vara begränsad till sina egna idéer, 

impulser och tankar har varit befriande men lika ofta påfrestande. Jag har 

sluppit ta hänsyn till ljud utanför mina egna idéer. Men frågor har också 

väckts: Är idéerna mina bara för att jag spelar ensam? Kan en monolog säga 

lika mycket som ett samtal? Jag har inte svaren men känner idag en helt annan 

tyngd i mitt gitarrspel såväl hantverksmässigt som konstnärligt.  
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Syfte/Mål 

Mitt examensarbete kommer att handla om sologitarr, solo som i att spela 

själv, ensam. Med utgångspunkt i standardrepertoaren ämnar jag utforska 

gitarrens möjligheter som soloinstrument, som orkester, som ett komplett 

uttrycksmedel.  

Jag har alltid fascinerats av pianot och dess stora möjligheter, register och 

klanger. Ända sedan jag började spela gitarr har jag beundrat gitarrister som 

lyckats finna ett ”pianistiskt uttryck” på gitarren, vars roll annars ofta är 

väldigt uppdelad; melodibärare eller ackompanjatör. Att kunna växla mellan 

dessa roller på ett smidigt och steglöst sätt är något jag alltid arbetat med, att 

få melodier och ackord att smälta samman och bilda en helhet har alltid varit 

eftersträvansvärt i mina öron.  

Jag har under många år suttit och spelat sologitarr på kammaren i min 

ensamhet, utforskat gitarrens klangvärld och jämfört olika tekniker och 

spelsätt.  

i livesituationer har jag ibland snott åt mig ett intro eller dylikt för att just få 

använda gitarren på ovan nämnt vis. Nu ser jag fram emot att göra något 

ordentligt och helt av dessa kunskaper. Jag vill tränga in ännu djupare i 

sologitarrens fantastiska värld. Redovisningen kommer att ske genom att jag 

spelar in en skiva där materialet utgörs av standards. Själva 

inspelningsmomentet gör också att en mindre del av arbetet kommer att handla 

om att hitta det optimala sättet att spela in skivan på. Här kommer jag att få 

viss handledning av Erik Metall.   

En stor del av arbetet kommer att handla om att bli ännu bättre på att 

improvisera fram melodier som backas upp av ackord, allt åstadkommet på ett 

och samma instrument, inga pålägg. Det har gjorts en hel del sologitarrskivor 

genom åren men ofta är allting väldigt arrangerat och inövat. Jag söker en total 

frihet inom ramen för sologitarr och hoppas att kunna närma mig gitarren på 

samma fria sätt som en skicklig improviserande pianist kanske närmar sig sitt 

instrument. Till min hjälp med det rent konstnärliga arbetet har jag gitarristen 

Håkan Goohde som själv spelat in och gett ut en sologitarrskiva.  
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I detta arbete kommer jag att studera sologitarr på ett omfattande sätt. Jag 

ämnar (förutom mitt eget forskande) söka efter litteratur i ämnet samt lyssna 

in mig på vad andra gitarrister gjort inom sologitarr.  

Exempel på Gitarrister jag kommer att studera:  

Joe Pass 

Wes montgomery  

Earl Klugh 

Jag tänker också studera böcker av gitarristerna Jody Fisher och Ron Echete 

samt George Van Eps bokserie Harmonic mechanisms for guitar (3 böcker 

som även kallas för ”telefonkatalogerna” pga. dess gigantiska omfattning)   

Inom ramen för sologitarr har jag också för avsikt att utforska fingerspelets 

möjligheter och begränsningar på gitarren (fingerspel i motsats till att använda 

plektrum). De flesta gitarrister väljer att spela med plektrum vilket genast 

stänger dörren till den klassiska gitarren där fingerspel alltid tillämpas och där 

solostycken utgör den vanligaste repertoaren. Som klassiskt skolad hoppas jag 

att dessa två världar ska kunna mötas genom att jag tar bort mitt eget 

plektrum.  En viss del av arbetet kommer alltså att vigas till att öva upp mitt 

fingerspel, min teknik och min förmåga att använda högerhandens fingrar på 

bästa sätt. Fördelarna med fingerspel är många också inom ramen för 

jazzgitarr och även om jag inte är lika snabb med mina fingrar som med 

plektrum upplever jag att jag får tillgång till helt andra saker på gitarren när 

jag använder fingrarna istället för ett plektrum. 

Sammanfattning av syfte och mål 
Sammanfattningsvis kan man säga att mitt examensarbete handlar om att spela 

in en sologitarrskiva där standardrepertoaren utgör stommen för val av låtar. I 

mitt arbete kommer jag att utforska speltekniker, inspelningstekniker och 

musikaliska tillvägagångssätt. Förhoppningsvis kommer jag ut som en 

skickligare och mer intressant musiker.  
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Musikalisk Bakgrund  

Musik har varit en stor och viktig del av min uppväxt. Så länge jag kan minnas 

har musiken varit närvarande. När jag var barn sjöng mina föräldrar mycket 

tillsammans med oss syskon. Min pappa är en skicklig jazz och blues-gitarrist 

så intresset och fallenheten för att spela gitarr kommer troligtvis ifrån honom. 

Min pappa öppnade tidigt mina öron för jazz och funk. Mamma lyssnade 

mycket på blues och rock och även hennes skivor har påverkat mig.  

Som åttaåring började jag spela fiol. Jag minns det som roligt och spännande. 

Men logistikproblem, långa resvägar till lektionerna mm. gjorde att jag slutade 

spela efter några år. Vid 11 års ålder började jag istället på gitarr i kommunala 

musikskolan i Södertälje. Jag spelade några år utan att egentligen tycka att det 

var särskilt roligt.  

På lektionerna lärde vi oss mest noter och låtar av väldigt ”skolartad” karaktär. 

Hemma bad jag istället min pappa att ta ut låtar jag gillade och lära mig 

ackord och det tyckte jag var roligare. När jag började åttonde klass föreslog 

min dåvarande gitarrlärare att jag skulle börja spela klassisk gitarr. Jag 

nappade och blev helt biten när jag snabbt förstod vad gitarren faktiskt är 

kapabel till, att den inhyste en klangvärld och en hel orkester som tidigare 

varit dold för mig. Under ca 2 år spelade jag i princip bara klassisk gitarr. Jag 

var ”ung och lovande” och skulle t.o.m. åka till Ryssland och tävla (detta 

ställdes in p.g.a. sjukdom).  

När jag började gymnasiet valde jag inte någon musiklinje utan gick istället ett 

waldorfgymnasium i orten Järna där jag också gått i grundskolan. Jag ville inte 

förstöra mitt spel genom att göra det till ett skolämne, till ett tvång, resonerade 

jag. Beslutet att inte gå i musikgymnasium gjorde att jag fortsatte i 

kommunala musikskolan. Min klassiska lärare slutade emellertid vilket gjorde 

mig mycket nedstämd, jag var väldigt fäst vid honom och händelsen fick mig 

att överväga att sluta spela. Men med lite påtryckningar hemifrån gav jag den 

nya läraren en chans. Jag fick en jazzgitarrlärare. Nedstämdheten övergick 

snabbt i fascination och förundran när jag för första gången kom i kontakt med 

improvisation. Via bluestolvor, pentaskalor och 9-ackord fördes jag in på 

jazzstandards och den klassiska gitarren föll snabbt i viss glömska (även om 

jag än idag spelar klassisk gitarr när andan faller på).  
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Under gymnasiet blev musiken och gitarrspelet viktigare och viktigare för 

mig, det blev en stöttepelare i min identitet. Jag började undervisa i gitarr och 

spelade i olika rockband. Under hela gymnasiet var kulturskolan oerhört viktig 

för mig som inte gick musikgymnasium. Där fick jag chansen att lära mig mer 

gitarr och spela i min allra första jazzensemble, ”Öset Luring”. Även om jag 

hade lite spelkompisar utanför kulturskolan under gymnasietiden längtade jag 

efter mer. Det var alltid jag som ville repa mest och längst. Under gymnasiet 

började jag också lyssna på musik på ett nytt och mer formande sätt. Jag gick 

från att vara hårdrockare (Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden) till att 

lyssna på Red Hot Chili Peppers och Dire Straits för att sen  

upptäcka Tower Of Power och Pat Metheny. Den sistnämnde kom att bli min 

första och troligtvis största gitarrförebild (förutom farsan förstås). Under flera 

år ville jag låta och spela precis som Metheny. Under gymnasiet bildade jag 

min första egna jazzgrupp, en trio med sång, bas och gitarr, Elsa Lindström 

Trio. Vi fick en del spelningar och jag började någonstans förstå att det 

faktiskt fanns en möjlighet att försörja sig som musiker, en svindlande tanke 

men än så länge fanns inga planer på en musikerkarriär. Under sista året på 

gymnasiet fick jag höra talas om att det fanns jazzmusikerutbildningar på 

folkhögskolor runtom i landet. Jag sökte och kom in på Lunnevads fhsk 

utanför Linköping. Min ursprungliga tanke var att gå där ett år för att fördjupa 

mitt musikintresse och lära mig lite mer för att sedan bli jurist eller något 

annat ”vettigt”. Sex år senare sitter jag här och undrar vad som hände. 

Lunnevad öppnade en helt ny värld för mig som kom från en liten ort utan 

någon stark speltradition. Här fick jag chansen att träffa andra som var precis 

lika intresserade av musik som jag själv var. Under folkhögskoleåren kom jag 

också i kontakt med väldigt mycket ny musik, allt ifrån ny jazz ifrån New 

York till äldre hjältar. Här föddes också min långvariga beundran för Keith 

Jarrett som sedan dess varit min ledstjärna på många sätt. De flesta av mina 

skolkamrater hade kommit längre i sitt musicerande än vad jag hade gjort men 

det såg jag till att snabbt hämta ikapp. Jag var i musikhuset från tidig morgon 

till sen kväll och övade väldigt mycket. Jag blev kvar på Lunnevads fhsk både 

ett och två år. Såhär i efterhand kan jag undra varför vi som gick där inte 

spelade mer tillsammans än vad vi gjorde. Men under dessa år var det så 

mycket vi studenter ville ”få koll på”, och då kändes övningsrummet som det 

rätta stället. Efter Lunnevad sökte jag till Kungl. Musikhögskolans 
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jazzmusikerutbildning och kom in, dagen då jag fick det beskedet minns jag 

än idag med värme!  

Under mina år på musikhögskolan har jag spelat i många olika band, haft 

fantastiska gitarrlektioner, släppt en skiva med mitt eget band, Lydia samt 

gjort en mängd konserter som jag är oerhört stolt över. Det är med en 

upptäckarglädje jag nu sätter mig ner för att göra mitt examensarbete, runda av 

och tacka för mig.   

Inspiration och tillvägagångssätt  

Utöver att spela in en soloskiva ville jag studera mästare som Joe Pass och 

Tuck Andress. Att välja bort plektrumet och spela med fingrarna kändes som 

ett självklart val eftersom de flesta som utövar”genren sologitarr” gör det 

(absurt nog har sologitarr faktiskt blivit en liten egen genre). Beslutet att 

släppa plektrumet skulle jag ganska snabbt komma att ifrågasätta och ompröva 

men under en del av mitt övande och studerande spelade jag uteslutande med 

fingrarna och övade upp den tekniken till en bra nivå.  

Min utgångspunkt var som sagt att jag ville göra en traditionell skiva med 

tolkningar av standards (resultatet kom att bli långt därifrån). Snygga chord-

melodygrejer och improvisationer var önskvärt. Viljan att spela traditionellt 

grundade sig inte i att jag mest spelat traditionell jazz eller något sådant. I de 

sammanhang jag deltagit i och startat under de senaste åren har jag snarare 

sneglat mer åt den moderna jazzen. Mitt eget bands debutskiva kallades av en 

recensent för fusion vilket gjorde mig bindgalen (recensionerna i övrigt var 

bra). Men såhär i efterhand kan jag se att för en oinvigd kan nog musiken 

framstå som just det. Anledningen till att jag ville göra min sologitarrskiva på 

ett traditionellt sätt handlade mer om att jag ville studera och behärska 

teknikerna och koncepten som använts så effektivt av gitarrister som Joe Pass 

och Tuck Andress. Begreppet Chord Melody som i gitarrkretsar används för 

att beskriva gitarrspel där man spelar både ackord och melodi samtidigt är 

smalt och väldigt missvisande men blir i den här kontexten det närmsta jag 

kan komma att beskriva vad det var jag ville bli bättre på att göra. Att spela 

melodier som backas upp av ackord – Chord Melody...   
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Att komma igång – de första veckorna.  

Eftersom jag redan i augusti 2012 visste att jag skulle påbörja ett heltidsarbete 

under våren 2013 visste jag att jag hade bråttom, bråttom med att göra all 

instudering och få klart inspelningen under hösten, för att på kvällar och 

helger under våren kunna ägna mig åt den uppsats ni nu läser. Det kändes 

viktigt att komma igång. Jag hade så bråttom att jag hade påbörjat mycket av 

detta arbete medan många av mina vänner fortfarande gick med pannan i 

djupa veck och funderade på vad de skulle göra som examensarbete. Det här 

är ett personlighetsdrag som nog är ganska signifikant för mig. Jag går ”all in” 

från första dagen.  

Att välja låtar 
Att det skulle bli just standards jag spelade in kändes självklart från början, 

detta var en av få saker jag höll fast vid genom hela arbetet. Jag har alltid tyckt 

om att spela standards och har gjort mycket konserter med musik ifrån den 

repertoaren genom åren. Någon seriös inspelning eller bestående grupp har det 

dock inte blivit. Så nu var det dags. Den fjärde september satte jag mig ner för 

att välja ut låtar som skulle utgöra materialet till den skiva jag skulle komma 

att spela in.  

Låtar jag spånade fram i ett första urval var:  

• Days of wine and roses 

• Body and soul 

• My one and only love 

• I can’t believe that you’re in love with me 

• Someday my prince will come 

• Bye Bye Blackbird 

• Moonchild 

• God bless the child 

• Here’s that rainy day 

• I loves you porgy 
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• Invitation 

• Joy Spring 

• Lazy Bird 

• Old Folks 

• Out of nowhere 

• Stella by starlight.  

• I got rhythm 

• I got it bad (and that ain’t good)  

 

Alla dessa låtar hade jag på ett eller annat sätt en nära relation till. Det var 

låtar jag hades spelat mycket (dock långt ifrån alla ensam) och kände en vilja 

att lyfta in i min solovärld.  

Övning 
Parallellt med att brottas med ovan nämnda låtar jobbade jag också med 

sologitarrspelet på ett mer metodiskt och övningsbetonat sätt. Jag studerade in 

2 ”ackordsolon” av Wes Montgomery: Mi Cosa och While we’re young. Jag 

blev väldigt fascinerad av Wes oerhört enkla och kongeniala sätt att närma sig 

musiken på. Med enkla färgningar och fingersättningar, snygg frasering och 

en väldigt vacker ton åstadkom han något fantastiskt. Jag spelade ofta dessa 

två transkriberade ackordsolon innan jag satte mig ner för att öva mer 

metodiskt. Wes’s spel slog an en ton av enkelhet som gjorde att jag kom i rätt 

stämning för att spela sologitarr på mitt eget sätt, eller Wes sätt, jag vet inte 

riktigt.  

Att spela Wes tekniskt väldigt enkla ackordsolon fick igång tankarna. Kanske 

måste inte sologitarr innehålla walking bass, vara jättearrangerat och 

svårspelat… Kanske var det möjligt att göra något som innehöll mer 

improvisation och frihet. Kanske var det möjligt att precis som jag hoppades, 

spela mer pianistiskt, sökande och fritt.   
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Böcker 
Jag satte mig också ner och jobbade med några böcker.  

George Van Eps bok Harmonic mechanisms for guitar erbjöd övningar och 

öppningar i tankarna kring hur andra toner än topptonen kan röra sig. En 

rörelse mitt i ackordet kan skapa nog så mycket spänning och rörelse. George 

Van Eps är enligt mig den mest avancerade inom sologitarr. Han kallade sitt 

instrument lätt humoristiskt för lap piano och han kunde improvisera med upp 

till fyra stämmor igång samtidigt på sin 7-strängade gitarr. George Van Eps 

lade för övrigt ner åtta år av sitt liv på att bygga ett fungerande lok i pytteliten 

skala. Kanske säger det mycket om hans hängivenhet och envishet också till 

gitarren.  

Ron Echetes bok Chord Melody Phrases for guitar innehöll precis som titelt 

annonserar: Chord melody-fraser för gitarr. För en som ville sätta sig in i 

traditionellt sologitarrspel var detta en guldgruva. Korta fraser som ger olika 

infallsvinklar till ämnet genom fraser som tillämpar olika tekniker, 

blockackord, kontrapunkt, rörelser inuti en ackordföljd. Dessa ”licks” gav 

massor med idéer och jag kunde ta en viss fras ifrån boken och vända och 

vrida på den tills den förvandlades till något helt annat. Boken gav mig massor 

med värdefulla idéer och några fraser ska erkännas stal jag nästan rakt av. 

Jody Fishers bok Mastering Chord Melody var en annan bok jag använde mig 

av. Denna bok tar ett ganska stort helhetsgrepp kring begreppet chord melody 

och var aningen för simpel för mig som hållit på med sologitarr redan innan 

detta examensarbete drog igång.  

Ted Greene och kontrapunkt 
Utöver att spela noterade exempel ifrån dessa böcker och spela på 

standardlåtarna som skulle vara med på skivan började jag studera gitarristen 

Ted Greene. Denne legend bland fingerspelande sologitarrister dog alldeles 

för tidigt och lämnade efter sig en stor mängd kursmaterial, några filmade 

clinics samt ett antal böcker han gett ut. En av dem; Chord Chemistry har jag 

tagit hjälp av då jag velat få idéer till nya voicings.  Ted Greene gav mig också 

mycket idéer kring motrörelser på gitarren och renodlad kontrapunkt. Ted 
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hade en stor kunskap kring barockmusik och han kunde improvisera 

kontrapunktiska barockstycken på gitarr. Jag hade tidigare läst en kurs i 

barockkontrapunkt och inspirerad av Ted Greene försökte jag applicera lite 

barockkontrapunkt på mitt eget gitarrspel. Det genrespecifika i just 

barockstilen gjorde det hela lite pastichartat men jag fick mycket idéer kring 

motrörelser och komplementärstämmor som inte alls behöver låta barockt bara 

för att teorin bakom det kommer därifrån  

Fortsatt låtval 
Vi befinner oss nu i mitten av september och låtarna jag valt ut till skivan hade 

krympt ner till följande:  

• Days of wine and roses  

• Body and soul  

• Old Folks   

• Someday my prince will come  

• I Can’t belive that you’re in love with me  

• I loves You Porgy  

• Moonchild (hyllning till Jarrett)  

• My one and only love  

 

 

Inspelningen  

funderingar 
Tidigt i detta arbete började jag fundera på hur jag skulle spela in skivan. Jag 

visste att en sologitarrskiva skulle kräva mycket rent inspelningtekniskt 

eftersom hela ljudbilden skulle upptas av bara ett enda instrument. Frekvenser 

behövde fyllas ut och jag insåg snabbt att det inte skulle räcka med att micka 

upp endast förstärkaren utan att rumsklangen också skulle spela en viktig roll.  

Att jag skulle spela elgitarr kändes dock självklart. Jag ville inte variera skivan 

med olika gitarrer eller olika sound, hur konstigt det än låter. Jag ville ha ett 
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snyggt, genomtänkt och homogent sound som skulle vara det samma på hela 

skivan. Fokus var på spelet. Även om jag alltid stått stadigt i någon slags 

jazztradition har jag de senaste åren inte spelat på ”jazzburkar” (benämning på 

den typ av halvakustiska orkestergitarrer med f-hål som är vanliga bland 

jazzgitarrister) utan nästan uteslutande använt en Fender Telecaster (en 

helsolid elgitarr vanligtvis förknippad med rock och country) utrustad med rätt 

så tjocka, oslipade strängar. Jag minns inte varför jag slutade spela på 

jazzburkar. Jag minns att jag tyckte det var jobbigt med rundgångsproblem 

men jag tror mest att jag ville vara lite annorlunda.  

Oavsett tidigare intentioner kändes det självklart att jag skulle använda 

Telecastern på skivan eftersom instrumentet är välbalanserat och jag tycker 

om känslan och ljudet jag får fram när jag spelar på det.  

I mitten av september hade jag inte helt klart för mig hur och var jag skulle 

spela in skivan. Jag provade att spela in hemma med en SM57a på 

förstärkaren och en stormembrans kondensatormikrofon på elgitarren. Det 

blev brusigt men väldigt bra. Jag gick igång stenhårt på att micka upp gitarren 

akustiskt och blanda in det ljudet med upptagningen från förstärkaren. Det gav 

ett väldigt brett ljud med mycket botten (från förstärkaren) och mycket diskant 

och detaljrikedom (rassel, strängljud) från stormembranskondingen.  

Mikrofontest i Gysinge 
Den 18e september lånade jag en bil och begav mig upp till gitarristen Mattias 

Windemo som bor i Gysinge inte långt ifrån Gävle. Jag har tidigare haft 

honom som gitarrlärare och visste att han höll på att bygga upp en egen studio 

och att han är en av de nördigaste när det kommer till att spela in gitarr på 

olika sätt. Mattias hade gått igång på idén att jag skulle komma upp och testa 

och hade förberett med lite olika mikrofoner i hans ”white room”, 

inspelningsrummet. Mattias bor i ett jättegammalt hus, lantligt beläget nära en 

stor fors. ”White room” är inhyst i hans bostad och har en fantastisk akustik, 

dämpad men ändå levande. Här prövade vi olika setups. Mattias ville att jag 

skulle kolla igenom min gitarrsignal ordentligt innan vi började spela in och 

lät mig därför pröva jättedyra telekablar.   

Vi började sedan med att micka gitarrern akustiskt samtidigt som vi 

närmickade min förstärkare, en Polytone Megabrute med ett 8 tums element 
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på 80 watt. I effektväg använde jag bara ett EHX Holy Grail reverb och ett 

Hardwire Digitech Delay. Ljudresultatet blev efter lite runtflyttande av 

mickarna bra men lät i mina öron för elektriskt och var inte det jag sökte.  

Mot slutet av dagen tog Mattias fram en Manley Stereomikrofon som vi 

prövade och jag blev överlycklig, detta var precis det soundet jag sökte. 

Rörligt, levande med ljudupptagning både ifrån förstärkaren och från gitarrens 

akustiska ljud. Jag satte mig i bilen och åkte hem med en tydlig idé av hur jag 

ville att det skulle låta. Jag funderade mycket på hur jag skulle kunna få till det 

soundet på annat håll. Av logistiska, tidsmässiga och ekonomiska skäl hade 

jag inte möjlighet att spela in skivan uppe hos Mattias. Tanken på att spela in 

skivan hemma lade jag lite på is eftersom jag ansåg mig ha för dålig 

utrustning.  

Inspelning - skolans studio 
Valet föll istället på att spela in på skolan. Jag kontaktade Erik Metall som 

erbjöd sig att handleda mig under några timmar. Gemensamt byggde vi upp en 

setup i Studio 2 i E-huset. Idén var att jag skulle kunna boka så många pass jag 

behövde där och själv veta precis vilka mickar som skulle användas och hur de 

skulle placeras. När allt var klart skulle jag lägga all min studiotid i Stora 

studion på att mixa skivan. Vi jobbade på under ett par timmar i september 

och kom till sist fram till en setup med 5 mikrofoner. 2 på min 

polytoneförstärkare (en sm75a och en stormembranskonding), en 

stormembransmikrofon på gitarren (av märket Röde) samt ett stereopar för att 

få en bredd i ljudbilden. Jag spelade in en låt som test och var väldigt nöjd 

med resultatet. Det blev faktiskt bättre än hos Mattias Windemo och jag skulle 

dessutom ha goda möjligheter att mixa skivan och få den att låta precis som 

jag ville genom att jobba med nivåerna och frekvenserna i de olika 

mikrofonerna.  

Fingerspel 

Efter att ha kollat av allt kring det tekniska i inspelningsprocessen gick jag 

tillbaka till att öva. Någon gång i början av oktober bestämde jag mig för att 

lägga bort plektrumet och istället spela enbart med fingrarna. Jag fortsatte att 
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öva och kolla in ungefär samma saker som tidigare men nu med tillägget att 

jag försökte öva upp snabbheten och touchen i fingerspelet. 

Fingerspel var inget nytt för mig. När jag lärde mig spela gitarr var det 

fingerspel som gällde och eftersom jag sedan började spela klassisk gitarr 

fortsatte jag att använda uteslutande fingerspel. Jag upptäckte tidigt Dire 

Straits och dess frontfigur och leadgitarrist Mark Knopfler som spelar med 

fingrarna. Inspirerad av hans spel tog jag med mig det in i jazzen. Det var inte 

förrän mot slutet av gymnasiet jag kände ett behov av att bygga upp en 

snabbare teknik. Då lärde jag mig spela med plektrum och fortsatte med det 

under mina folkhögskoleår och under de första 2 åren på ackis. Under mitt 

tredje år på KMH återgick jag till att spela spela med fingrarna och älskade 

det. Även om tekniken inte var lika bra kände jag att jag kunde göra allt jag 

ville. Jag gjorde flera spelningar med min egen grupp Lydia under den tiden 

och kände mig förvissad om att fingerspel återigen var vägen för mig. Jag vet 

inte vad som hände men efter sommaren satt jag plötsligt där igen med 

plektrumet i näven och reflekterade inte så mycket över det. Därför kändes det 

från början naturligt att spela med plektrum på soloskivan. För mig har det 

känts viktigt att sologitarrspelet inte blir en helt separarerad värld, frånvänd 

allt som har med samspel och band att göra. På något vis kom jag hursomhelst 

tillbaka till idén att spela med fingrarna för att möjliggöra mer ”klanger i 

farten” på ett effektivt sätt.  

När jag spelade med plektrumet använde jag ofta olika typer av hybridtekniker 

där fingrarna också användes. Det möjliggjorde fina klanger mm. Men jag 

tyckte alltid att plektrumet var lite i vägen.  

Jag fick en rejäl skjuts av fingerspelet och började känna mig riktig säker i 

mitt solospel. Jag fortsatte på ungefär samma sätt som tidigare med att öva på 

låtarna parallellt med mer allmäna soloövningar. Jag tog flera väldigt givande 

lektioner för Håkan Goohde som varit min handledare under projektet och 

som varit ett jättebra stöd. Han gav mig många värdefulla och inspirerande 

tips. Ett sådant var reharmoniseringar, något jag lade mycket tid på. Eftersom 

ingen medmusiker dikterar det harmoniska flödet är man ju oerhört fri att 

reharmonisera.  

Vid det här laget hade jag delat in låtarna i följande grupper:  

Swinggruppen 
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Days of wine and roses 

I can’t believe that you’re in love with me 

Someday my prince will come 

 

Ballader 

Body and soul 

My one and only love 

Old folks 

Rubato 

I loves you Porgy  

Moonchild 

 

 

Studiotid och ett jobbigt beslut 

I början av november 2012 hade jag bokat studiotid. Jag kände mig inte helt 

redo att spela in allt men hade ju samtidigt lite bråttom. Jag var vid det här 

laget i fin form tekniskt och fingerspelet kändes klockrent. En dryg vecka 

innan inspelningen plockade jag dock fram ett plektrum för att snabbt 

upptäcka att det ju kändes mycket bättre att använda det. Jag tvingades inse att 

plektrumet har fler kvaliteter än att det underlättar att spela snabba fraser. I 

mitt plektrumspel satt ju många år av övning. Frasering, timing, touch, sound. 

Allt fanns där och lät mycket bättre. Jag hade ju dessutom övat upp min 

hybridteknik (fingrar + plektrum) riktigt bra innan jag började med fingerspel. 

En vecka innan inspelningen gjorde jag alltså en helomvändning och bestämde 

mig för att spela med plektrum trots allt. Detta beslut kan tyckas lite rabiat. 

Varför inte spela in vissa låtar med plektrum och andra med fingrarna? Välja 

det som passar respektive låt bäst? Så jobbar inte jag. Jag har alltid varit besatt 

av att ha en teknik till allting som rör mitt gitarrspel och har aldrig 

kompromissat med det. Det finns något i den idén som jag helt enkelt inte kan 
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släppa. Att i varje musikaliskt läge ha tillgång till samma palett har känts 

viktigt. Det skapar en identitet där man i varje läge har sin egen röst och 

spelstil.  

Veckan innan inspelning lade jag ner väldigt mycket tid på att spela med 

plektrum igen för att få tillbaka touchen och tekniken. Jag är idag glad över att 

verkligen ha provat olika speltekniker, vänt och vridit på mitt spel för att till 

sist landa i att jag vill använda plektrum i det mesta jag gör. 

Inspelningsdagen kom till sist, eller rättare sagt, dagen innan inspelningsdagen 

kom till sist.   

En snöstorm i New York gjorde att ljudteknikern som skulle spela in mig fick 

förhinder och jag fick dagen innan reda på detta. Studiotiden bokades om och 

det köpte mig två veckors extra övningstid. När jag gick in i studion den 22a 

november kände jag mig betydligt mer redo. Låtarna satt bättre och jag kände 

mig musikaliskt och tekniskt närvarande.  

Jag höll till i Musikhögskolans studio i E-huset, den lilla studion, och hade två 

tekniker under dagen. Under förmiddagen fick jag till bra tagningar på hela 

sex stycken låtar. Vissa låtar gjorde jag många tagningar på medan vissa var 

förstatagningar som kändes bra direkt. En låt som Days of wine and roses, 

hade jag vid det här laget arrat ganska mycket och den innehöll många delar 

och samtidigt mycket improvisation. Den tog lång tid att få bra i studion 

medan balladen Body and Soul satt redan första tagningen. Efter en mycket 

munter lunch (jag hade ju nästa spelat in hela skivan) återvände jag för att 

upptäcka något väldigt jobbigt. Det visade sig att förmiddagens tekniker hade 

vänt mikrofonen som tog upp det akustiska ljudet från min gitarr åt fel håll 

och soundet var inte vad jag önskade. Om jag varit lite mer observant under 

förmiddagen hade jag säkert själv kunnat både höra och se detta. Men jag var 

inne i den konstnärliga delen och lämnade med varm hand över allt tekniskt 

ansvar till den amanuens som satt bakom spakarna. Klantigt gjort och 

upptäckten gjorde mig arg och stressad. Jag bestämde mig för att försöka spela 

in alla låtar under eftermiddagen istället. Jag gjorde en, max två tagningar på 

varje låt och lyckades faktiskt spela in alla låtarna. Tagningarna kändes bra 

och efteråt var jag enormt trött. Det var en tung påfrestning att vara så 

fokuserad under så pass många timmar. Under eftermiddagen tog jag inga 

pauser. Tiden fanns inte och jag var enormt koncentrerad eftersom tiden var så 
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knapp. Jag fick inte sumpa för många tagningar helt enkelt. Kl 16.00 packade 

jag ihop mina pinaler och fick med mig en råmix av alla låtarna. Nu var det 

väl bara att mixa!? En första lyssning samma dag gjorde mig glad. Alla låtarna 

fanns där, och tagningarna var bra. Jag minns att jag var nöjd samtidigt som en 

osäkerhet smög sig på. Var det verkligen såhär jag ville att det skulle låta rent 

spelmässigt och musikaliskt? Hur kul är det att lyssna på traditionell 

sologitarr? Jag själv lyssnade ju aldrig på den sortens musik när det inte 

handlade om att studera in eller inspireras. Efter några dagar fattade jag 

beslutet att göra om ALLT. Det här dög inte. Under den här tiden lyssnade jag 

mycket på Derek Baileys skiva Ballads som är en av få sologitarrskivor jag 

verkligen tycker om. Bailey som ju är en avant garde-musiker av högsta rang 

spelar fritt och med en helt magisk närvaro. Jag själv har sysslat mycket lite 

med frijazz och hade inget intresse av det nu heller. Men jag ville åt närvaron. 

Jag satt några dagar hemma och undersökte nya sätt att närma mig 

sologitarrspelet på. Fanns det en lugnare, friare väg till att spela dessa 

standards? Jag hittade snabbt in i något nytt som kändes väldigt spännande. 

Nu spelade jag lugnare, vågade improvisera mer och jag tvingade mig själv att 

”kill my darlings”. Jag ville spela in alla låtar på nytt och så var det tvunget att 

bli. Som sagt, jag går all in för saker. Tid att boka ny studiotid fanns inte och 

dessutom var jag förbannad på den stackars amanuensen som vänt en av 

mikrofonerna fel. Ska man göra något får man göra det själv tänkte jag och 

bestämde mig för att spela in skivan hemma istället. Tänk er friheten! Att 

kunna göra hur många takes som helst utan att ha någon som stirrar på 

klockan ute i kontrollrummet (eller vänder mickar fel för den delen). Jag hade 

dock inte riktigt utrustningen jag behövde. Bra dator och ljudkort fanns samt 

en bra stormembrans kondensatormikrofon. Men jag behövde en till sådan. 

Bara någon vecka efter den ödesdigra studioinspelningen köpte jag en ny 

stormembrans kondensatormikrofon, en Röde (samma mikrofon som i skolans 

studio varit felvänd). Jag riggade upp i min 18 kvadrats lägenhet och satte 

igång. Lägenheten var en enda röra.  

Spela in hemma – obegränsat antal takes  

Det skulle snabbt visa sig att öppningarna kring att spela in hemma också var 

det som skulle bli jobbigt. Efter att ha riggat upp och testat en hel del olika 
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placeringar av de två mikrofonerna och mig själv var jag redo. Ett bekymmer 

var att min gitarrförstärkare brummade en hel del pga. ett jordfel i min 

lägenhet. Detta kom jag nästan runt genom att hitta en placering av ena 

mikrofonen så att den tog upp rätt så lite brum. Jag tänkte att det sista 

brummet skulle gå att få bort under mixningen.  

Jag började med att försöka spela in Days Of Wine And Roses. Perfektionisten 

i mig smög igång direkt och jag bröt tagning efter tagning p.g.a. skorr, dålig 

time, fult sound, fel toner, ostämd gitarr mm. När jag sent på kvällen lade ifrån 

mig gitarren och stängde av datorn hade jag en del att fundera på. Jag ville ju 

göra en friare och mer impulsiv inspelning än den jag åstadkommit i skolan. 

Samtidigt var mitt ego så stort att jag inte kunde leva med minsta fel eller 

tveksamhet i musiken. Det här gick inte ihop. Dagen därpå fortsatte jag och 

fick till sist till en tagning av Days of wine and roses som jag blev riktigt nöjd 

med. Perfektionisten och kreatören var väldigt överens för en gångs skull. 

Days of wine and roses hade många olika delar. Inspirerad av Keith Jarrett 

inledde jag med ett svävande och lyriskt intro med mycket reharmoniseringar 

och utsvävningar för att sedan leda in mot temat som även det spelades väldigt 

lugnt och lyriskt. Jag gick sedan in i ett soloparti som jag gjorde i swing. Efter 

solot återgick jag till att spela svävande och rubaterat och avslutade låten så. 

Jag gjorde en snabb kalkyl på hur lång tid det tagit mig att spela in en låt och 

bestämde mig för att motarbeta perfektionisten lite. Som andra låt spelade jag 

in Body and Soul, rakt igenom rubato, sökande och lyriskt. Jag tillät mig att 

låta den bli rasslig och skorrig och det kändes underbart (Body And Soul strök 

jag dock ifrån skivan i efter mixningen då jag tyckte att jag spelat in för många 

låtar i den stilen). Såhär skulle jag fortsätta! Problemet var att jag spelat 

låtarna jag skulle spela in så mycket att jag börjat spela dem väldigt likt från 

tagning till tagning. Detta skapade naturligtvis ”darlings” och dem var jag 

tvungen att bli av med, åtminstone till viss del. Jag spelade in ett par låtar till 

de närmsta dagarna. I Can’t believe that You’re in love with me gjorde jag 

med ett långt och ganska fritt intro för att sedan komma in i låten och köra den 

rakt igenom i ganska snabb swing. Introt valde jag senare att klippa bort (av 

samma anledning som hela Body And Soul togs bort). I Can’t believe that 

you’re in love with me var den enda låten som förblev riktigt arrangerad med 

uttänkta delar och även inövade fraser. Jag spelade också in Keith Jarretts 

komposition Moonchild i en fin och lugn version som gradvis letade sig in i 
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ett behagligt långsamt swingtempo. Jag var nöjd med dessa inspelningar kände 

också att perfektionisten var med och petade lite för mycket i vad jag sysslade 

med.  

En vändpunkt  
En kväll i december spelade jag lite spontant in en väldigt öppen och rubaterad 

version av låten Stella By Starligt, en låt jag alltid tyckt mycket om men som 

jag tidigare strukit från listan över låtarna på skivan. Tagningen blev väldigt 

bra, förmodligen eftersom jag inte hade hunnit skaffa mig någon direkt tanke 

om hur den skulle låta. Jag bara spelade och tog de vägar jag kände för. För 

första gången under det här projektet improviserade jag på riktigt. Jag blev 

väldigt exalterad över hur det kändes att ge sig ut på outforskad mark. Känslan 

och upptäckten att jag faktiskt kunde bära upp en rakt igenom improviserad 

tagning gjorde mig glad och taggad. Kvällen därpå ville jag göra samma sak 

igen med fler låtar, jag ville spela låtar jag egentligen inte behärskade fullt ut. 

Medan mörkret la sig utanför spelade jag in nästan halva skivan. Jag började 

med en lång släpig tagning av Georgia On My Mind och kom in i rätt stäming 

för att spela in mer. Första tagningen kändes som en hit och jag gick raskt 

vidare och spelade in I Got It Bad (and that ain’t good). Den låten lät jag börja 

rubaterat och fritt för att gradvis leta sig in i ett tempo. Sen spelade jag ett 

ganska traditionellt solo i mitten. Jag gjorde tre tagningar på den låten och var 

väldigt nöjd med den sista. Jag fortsatte med God Bless The Child, en låt jag 

inte spelat på flera år. Jag fick leta fram en gammal not och kolla igenom en 

liten stund för att kunna göra en vettig tagning och den blev i ungefär samma 

stil som Georgia On My Mind, Lugn, sökande och lyrisk. Sent på kvällen kom 

jag att tänka på en låt som jag alltid älskat men som jag nästan aldrig spelat. 

Moon River fanns i en gammal pärm med noter och jag kollade snabbt in låten 

och fick till en fin tagning nästan direkt. Det kändes kul att ha med en vals på 

skivan och därför är jag idag lite extra nöjd över att jag just spelade in just 

Moon River. Perfektionisten var som bortblåst under den här kvällen och det 

var nog tur för annars hade skivan kanske aldrig blivit klar. Som sagt, 

möjligheterna med att spela in hemma kan också försvåra om man blir för 

petig men jag är ändå övertygad om att resultatet blev bättre än om jag hade 

stressat igenom låtarna i någon hyrd studio. Några dagar efter denna mycket 

effektiva session spelade jag in skivans sista spår, My One And Only Love, 
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Har hade jag ambitionen att tagningen skulle innehålla luft, frihet, 

improvisation och lugn. Den ambitionen infriades och jag röjde upp i min 

lägenhet. Känslan av att ha avslutat en sån här inspelning och process kändes 

overklig och det infann sig någon form av post production stress. Jag såsade 

runt några dagar och vet inte vad jag gjorde riktigt.  

Låtlista på skivan  
Här följer en lista över vilka låtar som till sist hamnade på skivan.  

 

Days Of Wine And Roses 

God Bless The Child 

Stella By Starlight 

Moonchild 

I Cant Believe That You’re In Love With Me 

I Got It Bad 

Georgia On My Mind 

Moon River  

My One And Only Love 

 

 

Mixning av skivan 

Skivan var fortfarande långt ifrån färdig men jag kände att min del i det hela 

på ett sätt var över. Det var skönt. Nu väntade mixningen vilken jag skulle 

göra ihop med Erik Metall. Erik är ju en väldigt skicklig mixare och därför 

kände jag mig lugn. Eftersom jag tagit in Erik som handledare och heller inte 

hade använt någon studiotid i Stora Studion hade vi hela 9 timmar på oss att 

mixa och jag hade ju bara använt två mikrofoner. Detta kan ju jämföras med 

mitt bands debutskiva som spelades in under sex timmar och mixades på lika 

många, något fler mikrofoner att hålla ordning på den gången. Så snabbt som 
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möjligt bokade jag mixtid med Erik. Vi hittade två intill varandra liggande 

dagar och satte igång. Jag hade höga förväntningar på hur skivan skulle låta 

men kände också en oro inför det faktum att inspelningarna i sitt råaste format 

trots allt var ganska brusiga samt att två mikrofoner visserligen är lätthanterat 

men likväl begränsat. Redan under första timmen förstod jag att ljudet på 

dessa inspelningar skulle bli mycket bättre än vad jag förväntat mig. Med 

hjälp av en plugg kunde Erik tvätta bort allt brus och ljudbilden kändes genast 

lugnare och vackrare. Efter detta kollade vi lite allmän eq och Erik hittade 

direkt ett väldigt fint sound i mickarna som gjorde att de kompletterade 

varandra fint. Stormembransmikrofonen som tagit upp förstärkarljudet gav en 

fin botten och den lyfte Erik fram med en smakfull och enkel eq-kurva. Röden 

som tagit upp det akustiska ljudet av min gitarr gav fin briljans, diskant och 

lyfte fram detaljerna i spelet och soundet. Att ställa de exakta volymerna för 

varje låt kvarstod men under första dagen jobbade vi med de inställningar som 

skulle vara samma genom hela skivan. Jag var ju helt och hållet ute efter ett 

enhetligt sound där jag ville att man som lyssnare skulle få känslan av att 

låtarna verkligen spelats in direkt efter varandra. En viss sanning låg ju också i 

detta eftersom jag spelat in många av låtarna direkt efter varandra. Eller 

åtminstone samma dag.  

Erik var lite bekymrad över att vi endast hade två mikrofoner att arbeta med 

och började laborera med en stereobreddare, en plugg som gör precis det, 

breddar ljudet så att det låter som att varje mikrofon är i stereo. Pluggen gav 

snabbt ett helt annat djup i inspelningen och jag kände mig väldigt nöjd. Det 

sista vi gjorde under den första dagen var att laborera med olika reverb.  

Erik lobbade för långa, lyxiga, reverb men jag var tveksam till det då jag ville 

ha en ”vardagsrumskänsla” på skivan. Jag ville helt enkelt att det skulle låta 

som att jag spelat in skivan i ett litet rum vilket jag ju också hade. Vi kom upp 

med fyra olika reverbalternativ. 3 längre varianter och 1 kort lite studsigt 

reverb. Mot slutet av första dagen tog jag med mig fyra versioner av en och 

samma låt hem där varje version hade olika reverb. Under kvällen lyssnade jag 

igenom de fyra och kunde konstatera att mixen lät väldigt bra i sin helhet. Vad 

gällde valet av reverb bestämde jag mig för att ha det korta reverbet på alla 

låtarna för att smyga in ett av de längre reverben på några av låtarna. Under 

den andra mixdagen applicerade vi reverben på alla låtarna och jobbade med 

nivåer på mikrofonerna. Till sist gjorde vi en snabb mastring. Skivan var klar.  
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Efter att allt var klart visste jag inte vad jag skulle göra med skivan. Jag visste 

bara att jag var nöjd. Eftersom skivan blev klar innan jul fick jag snart lust att 

ge bort skivan till nära och kära, men det kändes väldigt tråkigt att bränna ut 

den på CD. Så jag köpte upp ett lager med enkla mp3-spelare och lade in 

skivan på dessa och gav bort. Ett lätt irriterande och samtidigt lite roligare sätt 

att få en ännu outgiven skiva på. Jag har fått många fina kommentarer om 

skivan av de som fått lyssna på den vilket känns jättekul.  

Någon utgivning har det inte blivit ännu, och i ärlighetens namn vet jag inte 

om det kommer att bli det.  

Att ge ut en skiva helt själv är ju dyrt (det vet jag av tidigare erfarenheter) och 

jag vet inte om jag är redo att satsa det som skulle behövas för att få den att 

höras och synas. Jag jobbar numer heltid och mitt största fokus musikaliskt 

ligger nu på att starta ett nytt band. Min plan vad gäller skivan är istället att 

skapa en hemsida där det ska gå att höra musiken och kanske också ladda ner 

den. Min tanke är att på hemsidan även kunna samla annan musik jag gjort.  

 

 

 

Reflektioner 

Att gå in i ett projekt och förbli ensam i det har varit spännande, utlämnande 

och skrämmande. Jag har alltid velat göra något av mitt sologitarrspel och har 

nu äntligen fått göra det. Det känns jättebra och gör att jag känner att jag kan 

gå vidare med andra projekt, samtidigt som jag nu alltid kan ha roligt med mitt 

instrument i den genren jag älskar mest, ensam också. Nedan vill jag 

presentera lite tankar kring vad det innebär att spela helt ensam.  

Det första jag tänkte när jag påbörjade mitt examensarbete var att det skulle bli 

svårt att göra något intressant helt själv. I bandsammanhang har jag alltid 

kunnat förlita mig på att trummisen och basisten lägger en bra grund och att en 

pianist backar upp med harmonik bakom eller kliver in och spelar ett intro 

eller ett solo. Som gitarrist har jag mest behövt smyga in lite ackord, eller 

spela single lines eftersom så mycket utrymme redan var taget och så mycket 

stöd gavs av bandet. Att ta bort nästan alla komponenter som jag sett som 
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självklara i musikaliska sammanhang har varit svårt. Samtidigt har det gett 

mig stora friheter och jag är stolt över att skivan jag spelat in inte låter som 

något annat än en ensam gitarr. För det är vad det är.  

I början av examensarbetet försökte jag på något sätt få gitarren att ”simulera” 

en bas, ett piano eller något annat instrument och ibland flera på samma gång. 

Den ingången gjorde att allt jag spelade kändes väldigt pastischartat, som en 

urvattnad version av något som kanske inte var bra ens ifrån början. Tyvärr 

spelas ju sologitarr oftast med den ingången. Det finns ett otal exempel på 

gitarrister som spelar sologitarr och som uppnått en oerhört god teknisk nivå 

där de på olika sätt kan spela svängigt, groovigt, hålla igång basgång, ackord 

och melodi, allt på samma gång.  Jag har hållit på med lite såna grejer genom 

årens lopp och alltid landat i att det inte blir särskilt roligt till slut. När jag nu 

genom det här projektet tvingade mig själv till att spela in någonting ensam 

som håller någon form av kvalitet kändes det såklart viktigt att bli nöjd själv. 

Jag tvingades att på ganska kort tid hitta ett sätt att spela dessa standardlåtar 

på, ensam och med en ingång där jag kände att jag formulerade mig 

musikaliskt på ett ärligt sätt. Det kändes viktigt att använda min egen 

musikaliska röst och mitt musikaliska språk trots att allt som vanligtvis fanns 

runt mig var borta (medmusikanter). Vägen till uttrycket kom att handla om att 

släppa olika idéer och föreställning jag hade. Musiken själv fick bli kittet. En 

ensam melodi kan bära så mycket mer än jag trodde. 

Jag tvingades kasta mig ut för att något intressant skulle hända och då kunde 

jag inte ha krångliga arrangemang att hålla mig till. Jag märkte snabbt att så 

fort jag arrangerade för mycket blev musiken dålig, tappade nerv och närvaro. 

Till sist kändes det bättre att välja vissa låtar jag inte kunde särskilt bra. Allt 

för att komma bort ifrån mina ”darlings” och favoritidéer. Det är en svårighet 

att som improviserande musiker spela samma musikstycke flera gånger och få 

det att kännas nytt varje gång. Kanske sparkar jag in öppna dörrar här men 

insikten har blivit väldigt stark under det här projektet. Kanske handlar det om 

att när man spelar i någon form av grupp gör ju alla sitt bästa för att variera 

sig. I bästa fall spelar inte alla samma saker på samma ställen varje gång. Med 

tre eller fler musiker som har som ambition att variera sig minskar förstås 

risken för att musiken ska bli för lik en tidigare version. Men när man sitter 

ensam, med den tunga uppgiften att själv vara idésprutan, grunden, toppen och 
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kittet så blir det svårare att våga ge sig ut på okänd mark. Detta har jag 

verkligen fått erfara och jobba med.  

För mig kom insikterna som skapade skivan rätt så sent. Det var först när jag 

tog en ordentlig brottningsmatch med perfektionisten i mig som jag kände att 

jag kunde bli friare i mitt spel. Det var säkerligen inte den sista 

brottningsmatchen vi två kommer att gå men jag känner idag en helt annan 

förtröstan, lugn och tillit till mitt eget spel och musikerskap i stort. Det är jag 

tacksam för!  

Tack! 

Slutligen vill jag tacka några viktiga personer.  

Handledare Håkan Goohde – Tack för stöd, råd, tips och peppande.  

Handledare Erik Metall – Tack för all hjälp med det tekniska och för att du 

gjorde en så fin mix av min skiva.  

Mentor Ragnhild Sjögren – Tack för stöd i svåra beslut under året som gått. 

Du bad mig ha så roligt jag bara kunde under det här examensarbetet och det 

visade sig vara den rätta vägen för mig.  

Examinator Ambjörn Hugardt. Tack för positiv respons och värdefulla 

tankar och synpunkter.  

Mattias Windemo – Tack för råd kring inspelningen av min skiva.  

KMH – Tack för chansen och kunskapen! 
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